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Update 2/2019   HEAD LICE- Vietnamese 

 

 

THÔNG CÁO về TIẾP CẬN BỆNH TRUYỀN NHIỄM 
 

Kính Thưa Quý Phụ Huynh: 
 
Ngày __________________________ con của quý vị có thể đã tiếp cận bệnh truyền 
nhiễm hoặc bệnh trạng được liệt kê dưới đây. Thông tin dưới đây không thể thay thế 
sự tham vấn với bác sĩ nếu con của quý vị bị bệnh.  Nếu con của quý vị có triệu 
chứng bệnh, quý vị cần đưa con đến gặp bác sĩ để được chẩn bệnh và điều trị.  
 
 

BỆNH TRUYỀN NHIỄM/BỆNH TRẠNG 
 
ĐẦU CÓ CHÍ (HEAD LICE): là những con chí màu nâu vàng, hút máu ở da đầu.  
 
Các triệu chứng như thế nào? Ngứa trên da đầu và/hoặc ở cổ. 
 
Bệnh lây cách nào? Đầu chạm vào đầu có tóc của người có chí.  Dùng chung lược 
bàn chải tóc, nón, mền, hoặc tấm trải giường.  Cất giữ vật dụng ô nhiễm mà không rửa 
sạch sau mỗi khi xử dụng.    
 
Khi nào các triệu chứng bắt đầu xảy ra? Có thể ngay lúc đó hoặc có thể đến 3 tuần 
sau khi tiếp xúc. 
 
Có cần cho trẻ em nghỉ ở nhà? Có.  Tuy nhiên, trẻ em có thể ở lại đến lúc cuối 
chương trình hoặc cuối ngày học.  
 
Khi nào trẻ em có thể trở lại trường hoặc nhà giữ trẻ? Trẻ em có thể trở lại 
trường/nhà trẻ sau khi đã hoàn tất việc điều trị.   
 
Ghi Chú: Xem thêm chi tiết tại trang mạng của Sở Y Tế Công Cộng California:   
 

• Anh Ngữ 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/AParentsGuidet
oHeadLice.pdf 

• Tây Ban Nha: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/UnaGuiaParaPa
dresDeFamiliaSobreLosPiojosdelaCabeza.pdf 
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